Panely
Zenturo představuje univerzální
®

Zenturo® + pixelová výplň

Zenturo® a Zenturo® Super

řešení „vše v jednom” pro ničím

VÝHODY

neomezená řešení oplocení

Univerzálnost

a zahradních ozdobných

Zenturo® a Zenturo® Super panely mohou být použity jako prvek oplocení vytvářející soukromí, jako podpěra pro

konceptů. Staňte se

dodají vašemu plotu osobitý styl.

spolunávrhářem svého plotu!

popínavé rostliny, popř. jako dekorativní gabionová stěna. Jedinečné a kompatibilní vzorované výplně Zenturo®

Inovativní design
Kombinace sítě s různou velikostí výpletu a střídavě svařovaných vodorovných drátů dodává panelům velmi
zajímavý vzhled. Panely jsou k dostání ve standardní zelené a také v moderní antracitové metalíze.
Ostatní barvy jsou k dispozici na vyžádání. Různé Zenturo® panelové vzorované výplně nabízejí velké množství
atraktivních sestav.
Jednoduchá montáž
Panely Zenturo® a Zenturo® Super lze připevnit na ocelové sloupky Bekaclip® (pomocí příslušenství Bekafor®),
na sloupky Bekafor® Click (bez nutnosti příslušenství) nebo na speciální sloupky Zenturo® s obdélníkovým
průřezem a vytvořit tak gabionovou stěnu.
Vysoká kvalita

Aplikace
• okolí domu
• používají se jako plotové panely
• vytváří soukromí
• podpůrná konstrukce pro popínavé rostliny
• ozdobná zahradní gabionová stěna

Panely jsou svařovány z pozinkovaných drátů a následně ošetřeny polyesterem s vysokou přilnavostí,
což zaručuje vynikající kvalitu a dlouhou životnost.
Zenturo®

Zenturo® Super

Panely
ZPanely Zenturo jsou rovné ploché panely se střídavě svařovanými dvojitými
vodorovnými dráty.
Sítě:
– Zenturo®: 100 x 100, 100 x 50 a 50 x 50 mm,
– Zenturo® Super: 100 x 50 a 50 x 50 mm.
Panely jsou široké 2005 mm a dlouhé od 655 do 2005 mm. Průměr
vodorovných drátů je: 5 mm, průměr svislých drátů je 4,15 mm.
Sloupky
Sloupky Bekaclip®
Panely Zenturo® mohou být instalovány na kovové sloupky typu Bekaclip®
(stejně jako Bekafor® Classic a panely Prestige). Panely se dají lehce
připevnit na sloupky pomocí standardních Bekafor® doplňků.
Sloupky Bekafor® Click
Panely Zenturo® jsou kompatibilní se systémem sloupků Bekafor® Click.
Tento unikátní koncept sloupků má předinstalované úchytky pro připevnění
panelů ke sloupkům. Díky tomu doplňky ani nástroje na montáž nejsou
potřebné.
Sloupkový systém Zenturo®
K vytvoření gabionové stěny je třeba použít sloupky Zenturo® o rozměrech
120 x 40 x 2 mm. Panely se připevňují na obě protilehlé strany sloupku
pomocí speciálních úchytek a vytvářejí tak prostor mezi panely, který lze
vyplnit různými materiály (kameny, dřevem, kůrou, listy a dalšími materiály).
Branky
Panelový plot Zenturo® se perfektně hodí k jednoduchým a dvojitým
křídlovým branám.

Barevné výplně
Panely Zenturo® je možné vyplnit 3 unikátními a ozdobnými výplněmi:
Pixely
Tyto čtvercové a obdélníkové plastové prvky perfektně
vyplní různě velká oka pletiva panelu: 100 x 100, 100 x 50
a 50 x 50 mm. Tyto pixely perfektně zapadnou do otvorů
v panelech a lze z nich vytvarovat čísla, slova nebo vzory
na plotě. Jsou dostupné v zelené barvě a antracitové
metalíze.
Flexo Strip (pás)
Panely Zenturo® lze také vyplnit pásem Flexo Strip. Pružný
plastový pás je dostupný ve dvojím provedení s různou
šířkou (na šířku ok pletiva 50 a 100 mm) a lze jej proplétat
oky pletiva svisle i vodorovně. Pás je na kotoučích po 50 m
(stříhá se na délku) v barvě zelené a antracitové.
Perfo Strip (pás)
Pás Zenturo® Perfo strip je perforovaný pás z nerezové
oceli, dostupný v délkách 170 a 200 cm a dvou šířkách
(na šířku ok pletiva 50 a 100 mm).
Pás je možno nasadit na panel i svisle.

Barevné výplně se dají použít k tomu, aby vytvořily:
– unikátní design plotu
– soukromí dle vlastních představ (panely mohou být zaplněny úplně nebo jen
částečně)
– zaslepení největších ok v pletivu v případě použití jako gabionové konstrukce

Technika povrchové úpravy
Panely jsou vyrobeny z pozinkovaných drátů. Přidání adhezní vrstvičky
přispívá k perfektní přilnavosti polyesterového nátěru (min. 100 mikronů).
Sloupky jsou pozinkovány zvenku i zevnitř (min. pokovení 175 g/m² z obou
stran) dle Euro normy 10326. Následně se nanáší adhezní vrstvička
a nakonec jsou sloupky ošetřeny polyesterovou vrstvou (min. 60 mikronů).

Barvy
Zelená RAL 6005 (výhradně značky Zenturo®) a antracitová metalíza
BF 7016M. Další barvy jsou k dispozici na požádání.

Systém ZENTURO®

SORTIMENT ZENTURO® BAREVNÝCH VÝPLNÍ

Výška plotu
[mm]

Velikost panelů
šířka x výška
[mm]

Výška sloupků
Bekaclip®
[mm]

Počet objímek
na sloupku
Bekaclip®

Výška sloupku
Zenturo®
[mm]

Počet příchytek
na sloupku
Zenturo®

Pixely
šířka x délka
[mm]

Flexo Strip
šířka x délka balení
v kotoučích [mm x m]

Perfo Strip
šířka x délka
[mm]

655 *

2005 x 655

1100

2

1100

2x3

100 x 100 *

44 x 50

44 x 1705

955

2005 x 955

1500

2

1500

2x4

100 x 50

94 x 50

94 x 2005

1255

2005 x 1255

1700

3

1700

2x5

50 x 50

44 x 50

44 x 1705

1555

2005 x 1555

2000

3

2000

2x6

1705

2005 x 1705

2300

4

2400

2x7

Zelená

Zelená

2x8

Antracitová metalíza

Antracitová

2005 x 2005

2500

4

* Výhradně panely Zenturo®
Pro montáž ve svahu, s výplní nebo na způsob gabionové stěny si přečtěte montážní příručku.

2700

Barva nerez oceli

* Výhradně panely Zenturo®
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